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 )*(بقلم الربوفسور ويلفرد ماديلونغ
 

 »القريوان«َّ كان السكان املسلمون يف »اخلالفة الفاطمية«يف عشية صعود 
املذهب «ني, ومها َني دينيني معروفَعني ومذهبَبعون يف الغالب جمتمّ يت»ةإفريقي«و

 »سحنون«ّ والذي شكل منذ أيام »أهل املدينة«ً حمليا بمذهب  واملعروف»املالكي
مذهب «ـ, واملعروف ب»أيب حنيفة«األغلبية الشعبية, ومذهب ) 240/855ت(

َّ, وشكل أتباعه األقلية, ولكنهم كانوا املفضلني عادة لد حكام الدولة »العراقيني
اخلالفة « تأسيس  عىلأعوام 110, أي بعد نحو 17− 407/1016 ويف عام »األغلبية«

, بعمل مذابح »علامء املالكية«, بدأت مجاهري الغوغاء, بتحريض من »َّالفاطمية
, وقد حدث ذلك يف )1(»ةإفريقي« الصغرية يف كافة أنحاء »للمجتمعات اإلسامعيلية«

للخليفة «ً ال يزال تابعا »ّاملعز بن باديس«وقت كان فيه احلاكم املحيل الزيري 
 .»ةإفريقي« يف »اإلسامعيلية«, وخالل سنوات قليلة تم إطفاء »مرص« يف »الفاطمي

 إسالة الدماء, وسيطر منذ ذلك ِ بعد عربدة»املذهب املالكي«وهكذا ساد 
 . ًاحلني منفردا عىل  احلياة الدينية رشق املغرب

 ماذا كانت اخلطوات الرئيسية يف هذه التطورات?
                                                           

أستاذ الدراسات اإلسالمية السابق بجامعـة أكـسفورد, :   الربوفسور ويلفرد ماديلونغ) *(
 .وأحد كبار املتخصصني يف علم الكالم, تاريخ الفرق اإلسالمية

 .La berberie orientale sous les Zirides, Paris1962, p. 9-143 :إدريس. ر.انظر هـ) 1(
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طبقات املالكية «أن كتاب , نجد »احلكم الفاطمي«وبشأن الوضع يف بداية 
 يعرضان »عريب بن سعد«ـ ل»تاريخ األندلس«, وكتاب »ةإفريقيعن علامء 

أما من وجهة نظر . )1(»املالكية«معلومات مفصلة عن تلك الفرتة من وجهة نظر 
, »النعامن« للقايض »افتتاح الدعوة« فيتوفر اآلن إىل جانب كتاب »اإلسامعيلية«

وهذا الكتاب الذي حيققه . »ابن اهليثم«ة اإلسامعييل  للداعي»املناظرات«كتاب 
 يصف جتارب وخربة املؤلف خالل فرتة حكم ,)Paul Walker)2 »بول واكر«اآلن 

 التي دامت عرشة شهور قبل وصول »أيب العباس« الشيعي وأخيه »عبد اهللاأيب «
 .»املهدي«اخلليفة الفاطمي 
 بضعة عائالت شيعية عريقة  يتضح أنه كانت هناك»ابن اهليثم«ومن أخبار 

ً, كان عربيا »عبد اهللاهليثم بن «, هو نفسه من اجليل السادس, هُّ جد.»ةإفريقي«يف 
 155/771 أو عام 154 عام »ةإفريقي«, حرض إىل »متيم« من »بني منقر«ًكوفيا من 

ً, وأعطي الحقا بأمر اخلليفة العبايس  »يزيد بن حاتم« مع احلاكم 2− , أو »اهلادي«ُ
 وإقطاعات ممتدة يف البالد, »القريوان«, أرايض ليستقر يف »هارون الرشيد«

وهناك عائلة شيعية أخر هي .  الشيعي»املذهب الزيدي«وظلت العائلة عىل 
, »جند خراسان«, والذين كان أسالفهم من »املروذي« أو »بني املروروذي«

 . يف أوائل العرص العبايس»ةإفريقي«ُويفرتض وصوهلم إىل 
 يف »الشيعة«ـ, مل يكن معرتف ب»املرشق« و»بغداد«ىل عكس الوضع يف وع

 كمجتمع ديني, وكانوا منبوذين, وأجربوا عىل إخفاء انتامئهم الديني, »ةإفريقي«
ومل يكن مسموح هلم بتدريس تعاليم مذهبهم يف العلن, وفقدوا كل محاية يمكن 

                                                           
 :طبعة» ِالبيان املغرب« موجودة يف كتاب ابن عذاري, فصلية عريب )1(

G.S. Colin and E. Levi – Provencal, Leiden 1948. 

 :ت اسم جتدر مالحظة أن كتاب ابن اهليثم املذكور قد طبع اآلن حت) 2(
The advent of the Fatimids: A contemporary Shi’I Witness. Edition and English 
tranlations of Ibn al-Haytham’s Kitab al-munazarat, byWilferd Madelung and Paul 
Walker, London 2000. 
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 »ابن اهليثم«فعندما اضطر أن يوفرها هلم القانون إذا أصبحت معتقداهتم معروفة; 
ًالدخول يف مقاضاة إلثبات إرثه, حيث مات أبوه عندما كان ال يزال صغريا, 
َّأجرب عىل إخفاء كتب أبيه, غري املألوفة, لد عامته ليحمي نفسه من القايض  ُ

ّ الذي شك يف معتقداته, وأمر بتفتيش بيته, ثم تدخل »ِمحاس بن مروان«املالكي 
َّ, وحذر القايض »ابن اهليثم«ن ذو منصب مرموق لصالح صديق لألرسة, وكا

 .باسم األمري األغلبي من التحقيق يف معتقدات املتقاضني أمامه
 مع صديق »ابن اهليثم«ولعدم قدرته عىل دراسة العلوم الدينية الشيعية, درس 

في  عىل يد القايض السابق والعامل احلن»الفقه احلنفي«ً أوال »املروذي«له من عائلة 
ّ, ثم تعرف بعد ذلك بصورة خاصة عىل الفقه والتعاليم الشيعية »ابن عبدون«البارز 

ً مسافرا عن طريق »ةإفريقي« الذي وصل )1(»حممد الكويف«عىل يد عامل مرشقي هو 
ً, وهناك اتصل ببعض العائالت الشيعية املحلية طالبا مساعدهتم املادية, »صقلية«

 . عن العائالت الشيعية األخر»ابن اهليثم«ومن خالله فقط سمع 
  , وواضح من رواية»اإلسامعيلية«ٌ أحد من »الشيعة«ومل يكن بني هؤالء 

 وال يف »القريوان« قاموا بنشاط يف »دعاة إسامعيليون« أنه مل يكن هناك »ابن اهليثم«
                                                           

َّم بن سيار الكويف َّ حممد بن سالعبد اهللاحممد الكويف هذا يف أغلب األحوال هو نفسه أبو  )1(
ًوكان تلميذا للعامل الكويف الزيدي حممد بن منصور املرادي, ) 3−310/922مات عام (

 The »مصادر الفقه اإلسـامعييل«ماديلونغ, (ًنت كتبه مصدرا لفقه القايض النعامن وكا

Sources of Ismaili Law» INESXXXV (1976) ابـن عـذاري 38, 35, 31 صفحات ,
َيعطيه نسبه الربقي اهلمداين, ومن املحتمل أنه كان يـشري إىل أصـله أو ) 188I −البيان( َ

وعـىل عكـس افـرتايض الـسابق أن نـسبة .  الكوفةأصل عائلته قبل ذهابه للدراسة يف
ْ جيب أن تقرأ اهلمداين»اهلمداين« يف ليبيا, وأن نسبة »ةبرق«الربقي ترجع إىل  ُ: 

(«Some Notes on non – Isma'ili shiism in the Maghrib», SI XLIV (1976). P.97).  
 بقـرب »برقـرود«ا مـن يبدو يل أن االحتامل األكرب اآلن هو أنه هو أو عائلته قد جـاءو

يف إيران, ونسبة الربقي التي ينسب إليها العديد من علـامء اإلماميـة ترجـع إىل  مهدان,
 .هذه القرية القريبة من مهدان
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ّ, الذي ركز جهوده » الشيعيعبد اهللاأبو « األخر قبل أن يفتحها »ةإفريقي«بلدان 
 .ُ الرببرية, ومل يرسل دعاة ألي مكان آخر»كتامة«مل عىل حتويل مذهب قبيلة بالكا

 سعى إىل احلصول عىل دعم »َّرقاده« للعاصمة »عبد اهللاأبو «عندما وصل 
 املحلية, الذي كانوا مستعدين لالنضامم للدعوة »الشيعة«وتأييد الفئة القليلة من 

و حينذاك يف أوائل العرشينات من  وه− الشاب»ابن اهليثم«, وكان »اإلسامعيلية«
ّفضلني بوجه خاص, ومن املوثوق هبم لد  من امل−ًعمره, حسب روايته شخصيا

 .»عبد اهللاأيب «
ّ يأمل أيضا أن يكسب حتول بعض »عبد اهللاأبو «وكان  ّعلامء السنة«ً  يف »ُّ

 إىل مذهبه, وذلك من خالل الدخول يف مناظرات معهم حول »القريوان«
وكان اجلدل .  والقضايا الدينية األخر»اخللفاء األوائل«ـاصة بالفضائل اخل

حول القضايا العقدية والرشعية هو أحد النظم الدراسية, وكان يامرس بشكل 
ً, وغالبا ما كانت هذه املناظرات تدور يف »املالكية« و»األحناف«كبري بني علامء 

 .ىل متام االستعداد ع»ُّالسنة«, ولذلك كان علامء »احلكام األغالبة«حضور 
ّ كان العامل املسن »علامء املالكية«وبني   قد حصل عىل »أبو سعيد بن احلداد«ُ

, ثم »أبا العباس« وأخاه »عبد اهللاأبا «سمعة عالية كأفضل مناظر, وهو يناظر اآلن 
ًكتب الحقا كتابا صغريا عن هذه املناظرات وصف نفسه فيه بالتغلب بثبات عىل  ً ً

 إىل أقواله »طبقات املالكية«ًمنه نسخا يف كل مكان, وقد استند معارضيه, ووزع 
 أنه حرض مجيع تلك »ابن اهليثم«ّتلك, وتوسع يف االستشهاد هبا, وذكر 

ليس منها, وأنه كذب يف   بأنه أضاف إىل املناقشة ما»ابن احلداد«املناظرات, واهتم 
 ة دحض ادعاءات ذلك الكتيب ألول مر»ابن اهليثم«كتيبه ذاك, فعندما رأ  

ً ونقد حججه متاما, ومع األسف فإن ذلك الدحض والتفنيد ليس »ابن احلداد«
ّباقيا اآلن, إال أن  , وخالهلا »املوىل« ذكر إحد املناقشات حول معنى »ابن اهليثم«ً

ً عىل االعتذار عن عدم االستمرار يف املناقشة مستنجدا بحلم »ابن احلداد«أجرب 
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 .)1 ( ادعى أنه فاز بالنقاش–ً طبقا ملا عرضه بنفسه −, بينام  ورفقه»عبد اهللاأيب «
 : قدمها املعارص»اإلسامعيلية«ّإن قوائم العلامء الذين حتولوا العتناق 

, »املالكية«, وكان من بينهم عدد قليل فقط من »ابن اهليثم« و)2(»ُاملالكي اخلشني«
 عام أقرب للحكومة  كانوا بوجه»األحناف«ـ, ف»األحناف«وكانت غالبيتهم من 

 »املالكية« وحتت ضغط األغلبية الشعبية . الذين حابوهم»األغالبة«حتت حكم 
َّكانوا بالطبع أكثر استعدادا للتعاون مع احلكومة اجلديدة, إال أن   »ابن عبدون«ً

ِّ معلم −احلنفي ً ظل خملصا ملذهبه السني, ولكنه أعرب عن سعادته −»ابن اهليثم«ُ
 إىل »األحناف«ذه الشيعي, ولقد أد حتول الكثري من علامء لنجاح ونبوغ تلمي

 .»ةإفريقي« يف »املذهب احلنفي« إىل انقراض »اإلسامعيلية«
ذان الصالة بام فيه  إدخال النص الشيعي أل»عبد اهللاأبو «وفور وصوله فرض 

الصالة خري «: ِّ من النص السني الذي يقولً, وحذف جزءا» عىل خري العملّحي«
 »احلسن« و»فاطمة« و»ّعيل«ـ, وأمر بالدعاء يف خطبة اجلمعة ل»وممن الن

ً, ويفهم من ذلك ضمنا وضع )3 (»النبي« باإلضافة إىل »احلسني«و آل « و»عيل«ُ
 كافة عىل حسب االعتقاد الشيعي, »صحابة حممد« يف مرتبة أعىل من »البيت

 .)4 (نابر من عىل امل»الصحابة« من ٍّولكن ال يوجد دليل قوي عىل لعن أي
أي − عن رغبته يف تعيينه»عبد اهللاأبو «, رسعان ما أعرب »ابن اهليثم«ـًوتبعا ل

                                                           
 طبعـة عـزت »اإفريقيـقضاة قرطبـة وعلـامء «ُرواية ابن احلداد سجلها اخلشني يف كتابه  ) 1(

 طبعــة بــشري »يــاض النفــوسر«, وكتــاب املــالكي 1372العطــار احلــسيني, القــاهرة 
 .II 84 – 5, 3 – 3/1401 – 1981البكوش, بريوت 

 .291 – 5اخلشني صفحات  ) 2(
 .I, 151 »البيان« ) 3(
ً ال تـشري ضـمنا بـشكل واضـح إىل لعـن اخللفـاء الثالثـة I, 18 I, , 151 »البيـان«فقرة  ) 4(

 :هامل. األوائل عىل املأل من عىل املنابر, كام فرسها هـ
H. Halm in his book: (Das Reich des Mahdi, Munich 1991 p.119 and n.269). 
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 أبى قبول املنصب واقرتح »ابن اهليثم«َّ, إال أن »للقريوان«ً قاضيا −»ابن اهليثم«
, كأحق الناس باملنصب, »أمحد«, أبو صديقه »حممد بن عمر املروذي« »شيخنا«

ً حمذرا إياه أن ينتبه إىل أحقاد املايض وضغائنه, وأن »روذيامل« »عبد اهللاأبو «َّفعني 
يتجاهل أي دم ربام يكون قد سال بينه وبني أي شخص يمثل أمامه يف ساحة 

 ., كام كان يطلق عىل الفرتة التي سبقت وصوله»أيام اجلاهلية«القضاء من 
ه ُ أن حيرض مراجع»ابن اهليثم« من »عبد اهللاأبو «ويف الوقت ذاته طلب 

ًالشيعية الفقهية ورصح له أن يناظر يف املسائل الفقهية, وأن يصدر الفتاو طبقا 
 »أيب حنيفة«, وأمره أن يمنع الناس من قراءة كتب »أهل بيت النبي«ملذهب 

 وعلق .»املالكي« و»احلنفي«, وبالتايل تم حظر التعليم العام للمذهبني »مالك«و
ً كانت غالبا ما تباع لألطباء, »أيب حنيفة« و»مالك«ً الحقا بأن كتب »ابن اهليثم«

والصيادلة, وباعة العطور, الستخدامها كورق للتغليف, بعد أن استخف هبا 
بالد « و»األندلس«الناس لعدم فائدهتا وجدواها, وتم شحن النسخ األخر إىل 

 »حصالة الرتاوي«داء أ بمنع »عبد اهللاأيب « بإقناع »ابن اهليثم«ٍ, وعندئذ قام »الرشق
ما أد هذا القرار إىل احتجاج وهي النافلة الشائعة خالل شهر رمضان, وعند

 بتعيني مدرس »عبد اهللاأبو «ع من إمام مسجد الطائفة عند تالوته للقرآن, قام ّنمق
 .ً واعظا للمسجد»حممد الكويف« املرشقي ِّ الشيعي»ابن اهليثم«

   أثناء غيابوبينام أخذت التوترات تنمو, حدثت أول إراقة للدماء
   عن العاصمة, وعندما كانت العاصمة حتت حكم أخيه»عبد اهللاأيب «
, مها »علامء املالكية« قام اثنان من −»ابن اهليثم«ً وطبقا لرواية −»أيب العباس«
 كان أفضل »معاوية«, بالتأكيد عىل أن »أبو بكر بن هذيل« و»إبراهيم بن الربذون«

, »معاوية«ة دون حق, وإشعال حرب ضد ّ, واهتامه بادعاء اإلمام»عيل«من 
ّ أوامره بإعدامهام, وجر جسدهيام بعد ربطهام يف ذيول »أبو العباس«فأصدر 

, وهو رجل »أبو احلسن اجلعفري« وقد تدخل .»القريوان« يف شوارع »البغال«
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ً الذي كان معروفا »ابن اهلذيل«حميل من النبالء املؤيدين للشيعة, إلنقاذ حياة 
  َّ بشكل سلبي حمض, إال أن»ابن الربذون«لذي يبدو أنه تضامن مع بتقواه, وا

, والذي »أيب العباس«, الداعية املرشقي الذي وصل مع »أبا جعفر اخلزري«
 بأسلوب فظ, وجر »اجلعفري«تطرف, قد رفض طلب بامل »ابن اهليثم«وصفه 

َّإن : يل أخاه يف رسالة بام حدث, ق»أبو العباس«وعندما أخرب . إعدام الرجلني
ًه بشدة, مفيدا بأنه قد أفسد العالقات الطيبة مع البلدة وأهلها, بَّ قد أن»عبد اهللاأبا « ّ

 .)1 (ّاألمر الذي حيتاجونه بشدة
من قبل .  حنفية مسبقة–ووراء هذا احلادث كانت هناك أحقاد مالكية 

  لميذ ت»ابن الربذون« املعارص, فإن »ُاخلشني«ً فطبقا لرواية »العهد الفاطمي«
 بسبب نقده »األغالبة«ُ صاحب اللسان الالذع, قد جلد أثناء حكم »ابن احلداد«

الالذع للعراقيني, وعىل نحو خاص; ألنه هاجم برشاسة وهتكم عىل العامل احلنفي 
. »بخلق القرآن« يف كتاب فند فيه ودحض االعتقاد »حممد بن الكالعي«البارز 

  ً طبقا لرواية»اإلسامعيلية«ل الدعوة  الذي كان قد قب»ابن الكالعي«وقد قام 
, »ابن الربذون« اآلن بتوجيه االهتام ضد »األحناف«, مع أصدقائه »ابن اهليثم«

 »احلنفية − املالكية«ً هذه األحداث متاما يف إطار املنازعات »ُاخلشني«ويروي 
 .)2 (»ابن الربذون«القديمة, وال يرشح حتى طبيعة االهتامات املرفوعة ضد 

 »ابن الكالعي«, من ناحية أخر, إن »عريب«ل مؤرخ األحداث ويقو
 باإلساءة لسمعة »ابن اهلذيل« و»ابن الربذون« اهتموا »األحناف«وأصحابه 

 .)3(»عثامن« و»عمر« و»أيب بكر« يف نفس املقام مع »اعلي«الدولة عندما وضعا 
الصحيحة, والذي َّوهذا ما جعل الرجلني يتحوالن إىل شهيدين يف العقيدة السنية 
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 .»ّعيل«ن للحكم األموي ضد وهها املوالّمل تنجح فيه االنتقادات التي وج
 وقد سيطرت األساطري املالكية عىل قصة الرجلني, ففي النصف الثاين ,هذا

عندما وصل : العارش رويت قصة استشهادمها عىل النحو التايل/ من القرن الرابع
 »ابن الربذون« إلحضار كل من »القريوان«, بعث إىل »ّرقاده« إىل »عبيد اهللا«
ً, ومها عاملان يف الفقه, للمثول أمامه, وعند وصوهلام وجداه جالسا »ابن اهلذيل«و

  , وعىل شامله أخيه» الشيعيعبد اهللاأبو «عىل عرشه امللكي, وعىل يمينه 
ُ, وعندما مثال أمامه قال هلام »أبو العباس« مها  و»أبو العباس«, و»عبد اهللاأبو «َ

ا بصوت ّ? فرد»هل تشهدان بأن هذا الشخص رسول اهللا«: »عبيد اهللا«يشريان إىل 
َّواهللا الذي ال إله إال هو, لو أتى هذا بالشمس يف يمينه والقمر يف شامله «: واحد

 بذبحهام »عبيد اهللا« فأمر .»ليؤكد أنه رسول اهللا, فلن نقول نحن أنه رسول اهللا
 .)1(»لالبغا«وربط جسدهيام يف ذيول 

حممد بن « عبد اهللاوكان راوي هذه القصة شخصية مل تكن معروفة, هو أبو 
ً, ومن القصص األخر التي رواها يظهر بوضوح أنه مل يكن عاملا, »خراسان

ّولكن كان من القصاص الذين خلطوا تعظيم البطولة بالدعاية املعادية  ُ
 الالحقون »املالكية« وقد نقل مؤلفو . والتي تضمر الكراهية هلم»للفاطميني«

 تلك القصة عىل الرغم من ,, مجيعهم»أيب بكر املالكي«ً بدءا من »الطبقات«لكتب 
وقد ذكر العامل . صعوبة تصديق عدم درايتهم بعدم مصداقيتها الظاهرة للعيان

ًتلك القصة أيضا يف جمموعته غري ) 486/1093تويف  (»حممد بن سعدون«املالكي 
, )2(»لتعزية أهل القريوان«, والتي وضعها »للفاطمية«عادية العادية لالفرتاءات امل

وقد خدمت هذه الرواية والروايات املامثلة األخر يف تربير الدور الذي لعبه 
 .»لإلسامعيليني« يف إشغال املذابح الشعبية »علامء املالكية«
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 يف سجل االستشهاد »للفاطمية«ومن القصص األخر التي توضح العداء 
ً, وكان تاجرا ثريا يملك »أيب جعفر حممد بن خريون« الالحق, نر قصة املالكي ً

ًمسجدا كبريا,ً وعددا من الفنادق بالقرب من    , وكان أبوه»سجن القريوان«ً
, وكان )1(252/866 قد بنى املسجد عام »األندلس« الذي جاء من »عبد اهللاأبو «

 . »املغرب« يف }القرآن{ًمشهورا; ألنه العامل الذي أدخل علم قراءات 
 أحرض معه منها بعض كتب »العراق« برحلة إىل »أبو جعفر«وقد قام االبن 

 وحسب معلومات تلقاها .»مذهب الظاهرية«, مؤسس »داود بن خلف«
أهل بيت « عن تاريخ وساللة »املهدي«, قام بتأليف كتاب للخليفة »ُاخلشني«

ً, وكان يأمل أن يعني قاضيا, وهلذا السب)2(»النبي  عىل »املروذي«ب عمل القايض ّ
 »أيب جعفر«حتطيمه, واهتمه بإخفاء وديعة مالية ضخمة, وجر الضغط عىل 

 »اإفريقي« نفسه كان يف »ُاخلشني«وحيث أن . )3(لتسليمها, ومات حتت التعذيب
ومن الواضح أن اخلليفة . أثناء تلك الواقعة فعليه جيب التعامل مع روايته بجدية

ًرسورا بموت عامل جليل كتب يف مدح بيته, ومن املحتمل أن  مل يكن م»املهدي«
 من منصبه بعد عام عىل وقوعها, وقد »املروذي«تلك الواقعة قد أسهمت يف خلع 

 .)4(ًمات هو أيضا حتت التعذيب الستخالص أموال منه
 يف أن »ابن خريون«ً الالحقون شيئا عن طموح »مؤلفو املالكية«ومل يعلم 

 »املروذي«أن : , وقد اكتفى عريب بالقول»القريوان الفاطمية«ًيصبح قاضيا يف 
 سرية أسطورية طويلة »املالكي«كتب . )5( دون أن يذكر الدافع,صمم عىل حتطيمه
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تويف عام  (»أيب احلسن بن القابيس«عن مرجعية العامل املالكي الشهري 
 ايلو, »ابن أيب خنزير«ً جالسا يف قاعة »القابيس«, وكان خمرب )403/1022

ِ وعندما سئل  . يبكي»ابن أيب خنزير«عندما دخل شيخ أنيق وقور, فبدأ , »القريوان« ُ
ً أمرا أن أقود هذا – »عبيد اهللا« يقصد –بعث يل احلاكم «: عن السبب, قال الوايل
 به عىل ظهره, َي إىل غرفة االستامع وألق»ابن خريون«ُفأخذ . »ًالشيخ للموت سحقا
ون عليه بأرجلهم حتى مات, فحملوه وألقوا به يف خندق أو وأخذ العبيد السود يثب

 أنه جر له ذلك بسبب جهاده من أجل الدين, وكراهيته »القابيس«قناة, وأوضح 
 الذي آل عىل – »املروذي« وتستمر القصة يف وصف موت . وجنوده»عبيد اهللا«ـل

 »خنزيرأيب ن اب«فلقد اهتم .  والذي كان أكثر بشاعة– »ابن خريون«نفسه أن حيطم 
 الذي زهق من قتل الكثري من العلامء والرجال األتقياء الذين يرسلهم إليه −

, الذي قبل اهتاماته وأحال إليه »ّاملهدية« يف »عبيد اهللا« أمام »املروذي« −القايض
اسطبالت « عىل األرض يف »ابن أيب خنزير«, فألقاه »املروذي«الترصف يف أمر 

إماء « وقبل أن يموت توسل إلحد .ترفسه حتى املوت, وجعل احليوانات »اخليل
يرجع «: ً إليه, طمعا يف أن يستدر عطفها»ابن أيب خنزير«, والتي ضمها »ابن خريون

أهيا الشيخ الرشير لقد قتلت «: , فأجابته»ّإيل الفضل يف أن أصبحت مع الوايل
ً وبناء .»خنزيرخنزير ابن «ً, وأخذتني بعيدا عنه, وسلمتني إىل »ابن خريون«سيدي 

عىل أوامرها قام خدمها بصفعه عىل وجهه وإجباره عىل أن يأكل برازه, فقد كانت 
 .)1(»هي املسؤولة عن تعذيبه حتى هلك

 »طبقات املالكية«ويف ضوء التحريف الكبري للحقائق التارخيية يف كتب 
اريخ للت«املتأخرة, يتضح أنه يمكن الرجوع إليها فقط مع احلذر الشديد كمصادر 

, والتي كتبها »عريب بن سعد« :ً, حتى التقارير األكثر اعتداال للقرطبي»الفاطمي
ً, فتعكس آراء مفعمة بالعداء املستأصل, »األندلس«خلدمة اخلليفة األموي يف 
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وتسعى إىل احلط من شأن فرتة حكم هذه األرسة املنافسة, وعليه فيجب احلكم 
ًيته كأمور معقولة مقارنة مع ما سجلته عىل تلك التقارير عىل أساس ما يمكن رؤ

 .املصادر الفاطمية
واملساحة املحدودة يف هذه الدراسة جتعل من املستحيل عرض أكثر من 

ّالسنة« جتاه رعاياهم »اخللفاء الفاطميني«ملخص حول سياسة  . »املغرب« يف »ُّ
, فبينام » الشيعيعبد اهللاأبو «ً أساسا اإلرشادات التي وضعها »املهدي«ولقد اتبع 

 يف تويل املراكز اإلدارية, كانت »َّالسنة«ٍّاعتمد إىل حد ما عىل مسؤولني من أهل 
 فقط, فالقضاة واألئمة ورجال اإلفتاء »الشيعة«املناصب الدينية من نصيب 

, أو أن »اإلسامعيلية«ًوالشهود العموميون وكتاب العدل كان لزاما أن يكونوا من 
 .ًميا قبل السامح هلم بمامرسة عملهميتحولوا العتناق املذهب رس

ً من أي منصب ديني فحسب, بل منعوا أيضا »َّالعلامء السنة«ومل يتم استبعاد 
وإىل جانب إذالهلم . من تدريس تعاليم مذهبهم, ومن إصدار فتاو غري رسمية

ًفقد أثر ذلك أيضا عىل وسائل عيشهم, وكان فقدان دخلهم املعتاد والرضائب  َّ
تي فرضتها احلكومة اجلديدة من العوامل الرئيسية بكل تأكيد يف املرهقة ال

املعارضة التي تنامت برسعة ضد احلكم الفاطمي, وقد انضم بعضهم إىل مجاعات 
من الصوفية املتمركزة يف رباط, وتفرغوا حلياة الزهد وإنكار الذات, وأصبحت 

 .تلك اجلامعات مراقد للمشاعر واألنشطة املعادية للفاطمية
 بشكل كامل, »ِّاملذهب السني«مل يكن باملستطاع بكل تأكيد منع تدريس 

ّفبينام كان هناك خطر كامل وفعال يف املساجد الرئيسية الكرب, استمر التدريس 
 من مشاكل »ُاخلشني«ومل يشكو . بكل تأكيد يف املنازل والتجمعات اخلاصة

 يف أوائل سنوات حكم »نستو« و»القريوان« يف »الفقه املالكي«واجهها يف دراسة 
 ليس بسبب 311/923 عام »األندلس«, ولقد غادر إىل »اخلليفة الفاطمي«

 .الشعور باالضطهاد بكل تأكيد, ولكن عىل أمل أن جيد وظيفة
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 خالل فرتة »القريوان« يف »ابن أيب زيد«ولقد درس العامل املالكي الشهري 
 327/938يف عام  »ملالكيمقتطفات من الفقه ا« ووضع رسالته  »املهدي«حكم 

 .)1(»القائم«حتت حكم 
ٌ تعاطف يذكر مع الدعوة »للمهدي«ويف اجلانب اآلخر, مل يكن 

 والعديد من »عبدان«, وأصبح فاقد الثقة فيها منذ خروج »اإلسامعيلية«
املجتمعات اإلسامعيلية الرشقية, وقد نمت أزمة عدم الثقة هذه بسبب عدم والء 

ّ, والتي أثرت عىل العديد من أتباعه يف »أيب العباس« وأخيه »ي الشيععبد اهللاأيب «
ً قلقا بشأن كل من ميول الرصاع واملعارضة, واالحرتام »املهدي«وكان . »كتامة«

ّالبالغ والتوقعات املتعلقة باألئمة عند تدريسهم أمور الدعوة والتي قد تولد 
اندالع أعامل الشغب واالقتتال َّ من الرعية, فبعد »َّالسنة«املعارضة والكراهية بني 

 اإلسامعيليني, منع مسؤويل »كتامة« بني السكان وجنود »القريوان«يف شوارع 
 لرتكيز توقعاهتا »الدعوة«َّ من التدريس والرتويج لفرتة طويلة, ووجه »الدعوة«

ً, وأن تضعه رسميا مسؤوال أعىل هليئتها»القائم«الرسالية عىل ابنه  وذلك بكل  .)2(ً
ً إلبعاد مطالب املتطرفني بعيدا عنه, مع استمراره يف التدخل يف نشاطها, تأكيد

 وهناك تقارير متعددة حول معاقبته القاسية .وممارسة سيطرته الشديدة عليها
ًللدعاة الذين أثاروا سخطا شعبيا, وطبقا لرواية  ً  فإنه أمر يف عام »عريب«ً

 »باجه«, و»القريوان«  بإلقاء القبض عىل نحو مائتي داعية يف22− 309/921
 لرشهبم اخلمر, وأكلهم للحم اخلنزير عالنية خالل شهر رمضان, »تونس«و

 .)3(وتركوا يف السجن حتى مات معظمهم بداخله
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َّوروايات املصادر السنية يف هذا املجال قد أكدها بالكامل القايض  , »النعامن«ّ
ال رمحة, كأعامل  العقوبات الساحقة ب»دعائم اإلسالم«الذي وصف يف كتابه 

التعذيب والسجن املؤبد واإلعدامات لدعاة هلم سجالت طويلة حافلة باخلدمة, 
 . هبم خلروجهم عىل القيم والتقاليد»املهدي«أنزهلا 

, واحتفظ »املهدي« سياسات »القائم«ّوقد اتبع اخلليفة الفاطمي الثاين, 
ّبموظفيه, وأظهر حزنا بالغا لفقدان أبيه, وشجع عىل تعظ ً ًيمه رسميا كمؤسس ً

التعاليم «َّ اجلدلية اهتمته بإحضار »َّاملصادر السنية«, إال أن )1(»للخالفة الفاطمية«
, فقد بدأ ومعه الدعاة ليس )2( اخلفية البعيدة عن اإليامن إىل العلن»اإلسامعيلية
 »عيل« نفسه و»النبي«, ولكن حتى »زوجات النبي« و»الصحابة«فقط بلعن 

ً هو اإلله احلقيقي, وتعاملوا علنا مع قوانني »املهدي«ا أن , وزعمو»فاطمة«و
وهذا كله حمض . )3( باالستهانة والرفض, ومارسوا النكاح مع بناهتم»الرشيعة«

 »أيب يزيد« للمتمرد اخلارجي »علامء املالكية«ِّافرتاء بني, تم الرتويج له لتربير تأييد 
 أعطى »القائم«نا افرتاض أن ضد األرسة الشيعية احلاكمة, وعىل األغلب يمكن

ًالدعاة قدرا أكرب من احلرية عام أعطاه أبوه, وبكل تأكيد مل يشجع عىل انتهاك 
 . عىل املأل»الصحابة«ّقوانني الرشيعة وال سب 

ّ جاء يف الغالب من الزهاد املالكية »أيب يزيد«ـ ل»الدعم السني«كام أن 
 للجهاد ضد »القريوان«, ودعوا يف »علامء الفقه«ومتصوفتهم, وليس من 

ّ مدعني بأهنم وأتباعهم من الكفار بعكس الزعم اخلارجي, وقد »الفاطميني«
 الرجل األصويل التقليدي, وسليل أحد أوائل »أبو العرب«ّشجعهم عىل ذلك 

, وذلك برتديد احلديث املشهور املعادي للشيعة والذي أرجعوه »القريوان«حكام 
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, فاقتلوهم »الرافضة«اس يف آخر الزمان يدعون ستظهر فئة من الن: (إىل النبي
 »أبو يزيد«وبعد شهر واحد فقط القى . )1()عندما تقابلوهنم فهم من الكفار

ُ, قتل فيها مخسة وثامنون من متطوعي »املهدية«هزيمة قاسية بالقرب من 
 »أيب يزيد«وقد حتول املزاج الشعبي العام ضد . )2( وفيهم بعض قادهتم»القريوان«

 للقتل بغرض – عن قصد – »علامء املالكية«ًعة, وأصبح متهام اآلن بتعريض برس
 .)3(التخلص منهم

, »القريوان«, اخلليفة الفاطمي الثالث , مدينة »املنصور«وعندما استعاد 
, ولكنه كان عىل علم »أيب يزيد«رحب به أهلها كمحرر هلم ودعموا محلته ضد 

َلقد أرس . تي ظهرت أثناء التمردبمشاعرهم العميقة الغري متعاطفة, وال َ  »أبو يزيد«َ
, ثم )4(»البلدة« يف »أمحد بن بحر«وقتل سبعامئة إسامعييل, كان من بينهم القايض 

, وشجعهم عىل )5( أن خيتاروا إمامهم املالكي وواعظهم»أهل القريوان«ـسمح ل
                                                           

 .II ,309املالكي , ) 1(
 .II, 345املالكي ,  ) 2(
 .212البيان ,  ) 3(
 .423, ص1973طبعة عمر السعيدي, دمشق » العيون واحلدائق«كتاب ) 4(
) II 342 (»للاملكـي«ًكان اختيار اإلمام, أيب إبراهيم أمحد بن حممد بن أيب الوليـد, طبقـا  ) 5(

, IIاملـالكي (ُمن اقرتاح أيب الفضل امليميس, أحد زعامء الثـورة الـذي قتـل يف املعركـة 
ًادية للفاطميني مطلقا عىل اخلليفة القائمًوكان يلقي خطبا حادة مع). 305 – 292 ِْ  هذا :ُ

ًوطبقـا ) I ,285ابن سعدون يف البيان (ّ الكافر الذي يدعي القداسة اإلهلية »القرمطي«
أخبـار «َّابـن محـاد, (ًالبن محدون جاء اختياره قاضيا من الناس, ثم أكد القائم تعيينـه 

, حيث جيب قراءة ابـن 21 صM. Vonderheyden, Alger 1907 طبعة »ملوك بني عبيد
صاحب مظامل القريوان واحلاكم هبا أيام «ويطلق عليه الدباغ ). »ابن أيب الوليد«الوليد 
, 78 – 1968 طبعة إبراهيم شبوح وآخرين, القـاهرة »معامل اإلمام«َّالدباغ,  (»أيب يزيد

III ,61 .(ُكان بالتأكيـد قريبـا مـن أذن أيب يزيـد الـذي يـستمع إليـه شـك يف أن وال . ً
 .7− 956/ 345املنصور الفاطمي قد عفا عنه, ومات عام 
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خلروج عىل  ا»املنصور«فقرر . )1(»اجلامع الكبري« يف »فقه املالكية«إعادة تدريس 
 فقط, وعزم عىل »اإلسامعيليني«املامرسات الفاطمية يف قرص املناصب الدينية عىل 

 .»للقريوان«تعيني قايض مالكي 
ّ مسنِّيليف البداية عرض املنصب عىل فقيه حم ِ أبو ميرسه أمحد بن «ُ يدعى ُ

َّ, فعني )2(, ولكنه اعتذر عن عدم القبول لضعف صحته وفقدانه للبرص»نزار
ّ, وهو عامل مسن»د بن أيب منظور األنصاريحمم« ِ  من أصل أندليس, سبق له وأن ُ

 قد رشط أن من حقه »ابن أيب منظور« وقد قيل إن »صنعاء« و»بغداد«درس يف 
رفض أي هدايا من احلاكم, وعدم زيارته لتقديم التهاين أو تقديم العزاء, وعدم 

 ذلك مبالغة يف مد وربام كان يف. )3(قبول شهادة أي شخص مقرب من بالطه
 »املنصور« لتهنئة »أهل القريوان«ًاستقاللية القايض, فهو نفسه قد قاد وفدا من 

  ابن«َّ, إال أنه كان من الواضح أن )4(»أيب يزيد«عند عودته بعد انتصاره عىل 
 وبعد موته .»للمذهب املالكي«ً كانت لديه احلرية املطلقة ليحكم طبقا »أيب منظور

فاعل « ابن العابد التقي » بن هاشمعبد اهللا« »املنصور«ّ عني ,337/948عام 
 .)5( املالكي»اخلري

ّويف نفس الوقت تقريبا عني اخلليفة  ً اإلسامعييل قاضيا »أبا حنيفة النعامن«ً
ً, وقاضيا للقضاة لكل »القريوان« بالقرب من »املنصورية«ملدينته اجلديدة 

 .)6( والواليات الفاطمية األخر»ةإفريقي«
                                                           

  .I, 217البيان ,)  1(
 .II ,361 , −2املالكي )  2(
 .II, 358املالكي ,  ) 3(
 . 64−63:  صفحات:ابن محاد ) 4(
  .144,11 , 52, املالكي I , 80 – 111َّالدباغ  ) 5(
)6( E1. 2 nd ed »النعامن«  F. Dachraoui, art.. 
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ًوعمليا كانت السلطة القضائية مقسومة يف الدولة الفاطمية, ففي البلدات 
َّالتي سكنتها أغلبية سنية مالكية كان قضاهتا من املالكية, ومن نفس املذهب كان 
ًأصحاب املناصب الدينية األخر, والذين سمح هلم بوجه عام أن يعملوا طبقا  ُ

ملجتمعات اإلسامعيلية لسلطة قضائية , بينام خضعت ا»املذهب املالكي«لتعاليم 
 يف أي مكان أن يتظلموا »اإلسامعيليني«إسامعيلية, ومن املفرتض أنه كان من حق 

أو يستأنفوا األحكام لد قايض القضاة اإلسامعييل, وغري ذلك مل يكن للقايض 
 أي سيطرة عىل قضاة املالكية وعىل أحكامهم داخل جمتمعاهتم, وكان »النعامن«

ذان الصالة, بخالف الدعاء للخليفة يف خطب اجلمعة, ال يزال شيعي أللالنص ا
ًمفروضا بوجه عام كمظهر للسيادة الفاطمية, وخالف ذلك سادت املامرسات 

 . السنية بصورة طبيعية يف معظم املناطق والواليات الفاطمية
 , الذي أبلغه»حممد بن إسحاق احلبيل«إال أنه كانت هناك واقعة قايض برقه, 

ٍ, أن اخلليفة قد قرر أن يوم غد سيكون أول أيام عيد »الكونامي ابن كايف«الوايل, 
َالفطر املبارك, وقد وافق ذلك النظام اإلسامعييل يف حتديد بدايات الشهور اهلجرية 
ًاعتامدا عىل احلسابات الفلكية بدل االعتامد عىل رؤية اهلالل, ولكن القايض الذي 

 أوامر من الوايل أرص عىل االنتظار حتى رؤية اهلالل ًمل يكن معتادا عىل تلقي
اجلديد, وعندما تعذرت الرؤية رفض القايض إعالن العيد كام رفض بالتايل أن 

َّم املصلني يف صالة العيد, فطلب الوايل من شخص آخر أن يلقي خطبة العيد ؤي
خلليفة,  إىل ا− العايص لألوامر− املصلني يف صالة العيد, وبعث بالقايضَّمؤوي

ُ االنضامم للدعوة اإلسامعيلية ربط يف عمود يف إحد »احللبي«وعندما رفض 
ًبوابات املسجد معرضا للشمس حتى مات , وقد حدث ذلك قبل فرتة قصرية )1(ُ

 .341/953 عام »املنصور«من وفاة 
وتكشف هذه الواقعة احلساسية اخلاصة الناجتة من السامح بمامرسات 

                                                           
 .II, 404 −5املالكي )  1(
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مية فيام خيتص باألعياد الرسمية وممارسة العبادات منفصلة للمذاهب اإلسال
ًاجلامعية, فلو سمح للقايض بتحديد تاريخ بدء العيد اعتامدا عىل رؤية اهلالل  ُ

 واملواطنني اآلخرين من »كتامة«اجلديد, كان عىل الوايل يف هذه احلال ومعه قوات 
فصل, مظهرين أتباع املذهب اإلسامعييل, االضطرار لالحتفال بعيدهم بشكل من

. االنقسام العميق يف صفوف رعايا اخلليفة املسلمني, وإخراج االنقسام إىل العلن
/ 960عام (ويتضح األمر ذاته يف قرار صدر بعد ثامن سنوات من تلك الواقعة 

, صدرت »ابن عذاري«ـً, اخلليفة الفاطمي الرابع, فطبقا ل»املعز«عن ) 349
, بأن يأمر أئمة املساجد −» بن هاشمعبد اهللا« واملرجح أنه كان−تعليامت للقايض, 

ِّواملؤذنني بأال يؤذنوا دون ذكر   وأن يقرأوا البسملة عند »حي عىل خري العمل«َّ
, وأن جيهروا بتسليمتني عند أداء الصالة, وأن }القرآن{بداية كل سورة من سور 

تبكري يرددوا مخس تكبريات يف صالة اجلنازة, وعدم تأخري صالة العرص, وال 
 .)1(بصالة العشاء

ِّوحيث أن األئمة واملؤذنني املعينني رسميا يف املناطق ذات األغلبية السنية  ً
ّكانوا اآلن من السنة, وكان عىل اإلسامعيليني أن يصلوا وراءهم يف الصلوات 
املفروضة وصالة اجلنازة, كان الغرض من وراء تلك التعليامت ضامن صالح 

 .الشيعيةًالصالة تبعا للتعاليم 
 عىل سياسة أبيه يف إبقاء أتباع املذهب املالكي يف »املعز«وبوجه عام, سار 

ً قاضيا » بن هاشمعبد اهللا«ّاملناصب الدينية يف املناطق ذات األغلبية السنية, وظل 
, بعد عام من مغادرة اخلليفة الفاطمي 363/974 حتى مات عام »للقريوان«
 مارس نفس السياسة يف »املعز« ويالحظ أن .)2(»مرص« إىل »ةإفريقي« »املعز«

                                                           
, وكان هناك أمران آخران مها النهي عن نواح النساء ورصاخهـن خلـف  I ,223البيان )  1(

 .اجلنائز, وعدم السامح للرجال العميان بتالوة القرآن عىل القبور إال ساعة الدفن فقط
 .556, صziridesإدريس, )  2(
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ً, وبدال من أن يقوم باستبدال القضاة وأصحاب املناصب الدينية من أهل »مرص«
ّالسنة بغريهم من اإلسامعيليني, تركهم يف مواقعهم, وفرض عليهم فقط تطبيق 

 .بعض الشعائر والقوانني اإلسامعيلية يف أمور حمددة قليلة
 تقليص قوة ىلَّ قد أد إ»مرص« إىل »املعز«لفاطمي وكان انتقال اخلليفة ا

, فقد رحل أبناء األرسة احلاكمة, »بالد املغرب«املجتمعات اإلسامعيلية التي بقيت يف 
, وكبار رجال الدولة, وغالبية قوات »القايض النعامن«وزعامء الدعوة, ومن بينهم 

حممد بن «لف املالكي وخ.  وبشكل خطري»ةإفريقي«, ولذا ضعفت الدعوة يف »كتامة«
ً, وأصبح قاضيا »النعامن«, القايض »ابن الكويف«ـ, املعروف ب»إسحاق التميمي

 ألربعة أجيال, بينام ظل »للمنصورية« قضاة »بنو الكويف«, وظل »للمنصورية«
ُ يتوارثه خلف القايض »القريوان«منصب القايض يف  َ  .)1(» بن هاشمعبد اهللا«َ

 الرببرية »صنهاجة«, ورؤساء قبائل »زيرينيال« خلفه »املعز«وقد ترك 
 مل تتحول قط للمذهب »ةكتام« عىل عكس منافستها »صنهاجة«كمندوبني عنه, و

اإلسامعييل, ولكنها كانت من املؤيدين السياسيني للخليفة الفاطمي, وبوجه 
, ورسعان »لألمويني« املؤيدة »بالد املغرب« من »الغرب« يف »زناته«رئييس ضد 

ملها  ضد الدعوة, بعد أن شكوا يف أن احلكومة الفاطمية تستع»الزيريون«ل ّما حتو
 بتعيني »بولكني بن زيري« قام 363/974 ويف عام .لبناء منافسة حمتملة حلكمها

, والرجل املوهوب يف »بيت األغالبة« الكاتب, سليل » بن حممد التميميعبد اهللا«
  , وقد أصبح»القريوان« و»للمنصورية«الكتابة, عىل رأس اجلهاز اإلداري 

ّ قويا برسعة وحتول إىل ناشط إسامعييل و»عبد اهللا« حياء املناظرات الدينية, إً
 .)2(»َّابن البقال« جذب بعض علامء املالكية والشاعر − دون جدو −وحاول 

ً مسؤوال عن الدعوة يف »العزيز«ّ عينه اخلليفة الفاطمي 377/987ويف عام 
                                                           

 .560 – 556,  صZiridesإدريس, )  1(
  .9 – 48,  صZiridesدريس, إ)  2(
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 وبعد شهور قليلة فقط .فاخر بأنه اآلن يف مأمن من األعداء, وقيل إنه ت»ةإفريقي«
 الزيري بيديه, وكان أحد أسباب »املنصور بن بولكني«عىل مقولته هذه قتله 

 من »العزيز« الذي أرسله »أيب الفهم اخلراساين«سقوطه هو تسهيله ملهمة الداعية 
يعتهم  للمثول أمامه وجتديد روابطهم وب»أهل كتامة« الستدعاء »مرص«

 قاد .ً, متجاهال تعاليم اخلليفة املكتوبة بعدم التدخل يف شؤون البعثة)1(للخليفة
ً, والتي كانت يف ذلك احلني مستقلة تقريبا عن »كتامة« محلتني ضد »املنصور«

 حكمه, وقتل الكثري من أهلها وزعامئها ودعاهتا بعد أن دمر أراضيهم, وجر
 – مات, وقد جتاهل اخلليفة الفاطمي  بوحشية خاصة حتى»أيب الفهم«تعذيب 

 .)2( أعامل املواجهة والتحدي للتبعية له–بسبب عدم قدرته عىل التدخل 
 والتي كانت أول من أسس للخالفة – »كتامة«إن أعامل إخضاع وقهر 

 يف »اإلسامعيلية« هيئت املرسح ملذابح بقايا املجتمعات – »املغرب«الفاطمية يف 
 .الثة عقود من الزمان بعد ث»ةإفريقي«بلدان 

                                                           
 .9 − 66ص , Zirides  إدريس, ) 1(
 .9− 75, ص Ziridesإدريس, )  2(


